KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 154/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 21.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Procedurë e hapur” me Nr. REF-67537-02-13-2017, me
objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacionin
Fierz, N/Stacionin Koman”, N/Stacionin V.Dejës, N/Stacionin
Koplik dhe N/Stacionin Burrel”, Loti I, me fond limit
33.814.480 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar nё
datёn 09.03.2017 nga autoriteti kontraktor, Operatori i
Sistemit të Transmetimit, Tiranë.”

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Lidhja e Prizrenit”, L.8, P.10/1
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Operatori i Sistemit të Transmetimit, Tiranë
Autostrada Tiranë-Durrës, Km.9, Yrshek Kashar
Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën
e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 14.02.2017 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” me Nr. REF-67537-02-13-2017, me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike për
N/Stacionin Fierz, N/Stacionin Koman”, N/Stacionin V.Dejës, N/Stacionin Koplik dhe
N/Stacionin Burrel”, Loti I, me fond limit 33.814.480 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u
zhvilluar nё datёn 09.03.2017 nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të
Transmetimit, Tiranë.
II.2. Në datën 20.02.2017 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë ngrihen pretendime lidhur me hartimin e
dokumentave të tenderit të mësipërm.
II.3. Në datën 23.02.2017, nëpërmjet shkresës nr. 966/3 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesёn.
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II.4. Në datën 28.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik. Konkretisht pretendohet si vijon:
1. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” dhe kritereve të vecanta të kualifikimit,
autoriteti kontraktor ka kërkuar:
“Shënim: Operatoret ekonomike krahas Formularit te Ofertes, duhet te paraqesin
Preventivin dhe Analizen e Cmimit me perllogaritjet konkrete, ne te cilen te jene te perfshire
te gjitha detyrimet ligjore si: paga baze, shtesat mbi page Turni II, III, shtesa per nje dite
feste, sigurimet shendetesore dhe shoqerore, kosto uniforme, kosto nderlidhje, fitimin e
shoqerise. Te gjitha ofertat ekonomike qe nuk kane perfshire ne masen e caktuar nga
legjislacioni ne fuqi, detyrimet e sipercituara, do te skualifikohen.”
“Operatori ekonomik ofertues krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqes nje preventiv
per lotin te cilin konkuron dhe analizën e çmimit me përllogaritje konkrete, në të cilën të
jenë përfshirë të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë turni II-te dhe IIIte, shtesa per nje dite feste, sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto uniforme, kosto
ndërlidhje, fitimin e shoqërisë etj
Mosplotesimi i ketij kriteri eshte element skualifikues.”
Në shënimin e mësipërm është theksuar “shtesa për një ditë feste”. Ky infomacion nuk është
i qartë se pse shtesat duhet të jenë për 1 ditë feste dhe jo për aq ditë festash sa i takojnë për
periudhën 24 mujore në mënyrë që të mos krijohet asnjë konfuzion tek operatorët
ekonomikë, gjatë hartimit të ofertës së tyre ekonomike.
Kërkojmë të hiqet termi “shtesa një ditë feste” duke e lënë thjesht “shtesa për ditë festash”.
2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” autoriteti kontraktor nuk ka
dhënë informacion për numrin e rojeve në një vendroje. […] Kërkojmë publikimin e
numrit të rojeve për secilën vendroje.
3. Në shtojcën 12 “Termat e referencës” autoritetit kontraktor ka publikuar:
Vendi dhe dorezimi i sherbimeve: Sherbimi i ruajtjes do te kryhet ne objektet e OST sh.a si ne
tabelen e meposhteme
OBJEKTET
N/ST Fierze
N/ST Koman
N/ST Vau Dejes
N/ST Koplik
N/Burrel

Numri i VendRojeve 2017
LOTI I-re
1
1
2
1
1

Arme
Krahu

Arme
Brezi

1
1
1
1
1

1
-

Zhvillimi i procedurës në një lot të vetëm, kur vendndodhja e vendrojeve ka shtrirje në tre
qarqe të ndryshme (Kukës, Shkodër, Dibër) është kufizim i konkurrencës.
[…] Kërkojmë ndarjen e procedurës në tre lote dhe konkretisht për Qarkun Kukës- Shkodër
dhe Dibër.
4. Në kriteret e vecanta të kualifikimit, autoriteti ka kërkuar:
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”Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese vertetim/e nga Drejtorite e Policise se
Qarkut ne te cilin/at pasqyrohet informacioni i meposhtem:
1. Numri i punonjesve te sherbimit te certifikuar duhet te jete jo me pak se 145 (njeqind
e dyzet e pese).
Loti I - 30(tridhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
Loti II - 115(njeqindepesembedhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
2. Qe ka paguar detyrimet financiare ndaj drejtorise se policise se Qarkut perkates.
3. Per numrin e armeve qe ka ne perdorim qe duhet te jete jo me pak se 21 arme krahu
dhe 9 arme brezi:
Loti I - 5(pese) arme krahu dhe 1(nje) arme brezi
Loti II - 16 (gjashtembedhjete) arme krahu dhe 8 (tete) arme brezi
4. Qe ka grup te gatshem.
Shenim: Vertetimi ne lidhje me piken 3 te kriterit te mesiperm (per armet) te jete jo
me i hershem se 30 dite nga data e hapjes se tenderit.”
[…] Autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar se nga cila Drejtori e Policisë e do vërtetimin
pasi në rang Republike janë 12 Drejtori Vendore të Policisë.
Kërkojmë të specifikohet se nga cila Drejtori e Policisë së Qarkut duhet vërtetimi.
5. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar:
”Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Çertifikatat per punonjesit e
sherbimit, konform ligjit nr. 75/2014, ”Per sherbimin privat te sigurise fizike” e
nenkategorise I.3.A, dhe Udhezimit nr. 157, date 01.04.2015 ”Per funksionimin e
sherbimit privat te sigurise fizike” per 145(njeqindedyzetepese) punonjes, leshuar nga
Drejtorite vendore te policise sipas perkatesise, dhe ndare ne lote , si me poshte:
Loti I - 30(tridhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
Loti II - 115(njeqindepesembedhjete) punonjes te certifikuar sherbimi.”
Kërkojmë të specifikohet se nga cila Drejtori e Policisë së Qarkut duhet të jenë lëshuar
certifikatat e punonjësve të shërbimit.
6. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar:
« Listpagesat e kontributeve shoqerore te konfirmuara nga administrata tatimore te
cilat te korrespondojne me lejet e ushtrimit te profesionit; »
Nisur nga dinamika e lëvizjeve të punonjësve të shërbimit sa në një shoqëri në tjetrën si
dhe duke qenë se ligji nuk e ndalon punësimin në shoqërinë që punonjësi dëshiron,
kërkojmë të ndryshohet kriteri duke u mjaftuar vetëm me faktin që punonjësit të jenë të
siguruar por jo që të figurojnë në të gjithë listpagesat e 2016. Për më tepër që tashmë
është mbyllur dhe listpagesa e muajit janar 2017 dhe disa punonjës kanë filluar punë në
vitin 2017 dhe ska detyrim ligjor që të figurojë në listpagesat e 2016.
[…] Kërkojmë ndryshimin e kriterit si në vijim: “Listpagesa e kontributeve shoqërore të
konfirmuara nga administrata tatimore”.
7. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar:
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”Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne stafin e tij, jo me pak se 30(tridhjete)
punonjes te pajisur me deshmi kualifikimi per sigurimin teknik (per punonjes qe punojne ne
afersi te impianteve, istalimeve dhe paisjeve elektrike), dhe ndare ne lote si me poshte:
Loti I - 10 (dhjete) punonjes
Loti II - 30 (tridhjete) punonjes.”
Së pari kriteri i mësipërm është vendosur në kundërshtim me ligjin nr. 75/2014 ”Për
shërbimin privat të sigurisë fizike” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, pasi
certifikimi i punonjësve të shërbimit bëhet nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut
përkatës. Për më tepër që rojet nuk kanë asnjë punë të merren me pjesët elektrike por vetëm
do të ruajnë objektin nga elementët kriminal të jashtëm.
[...] Legjislacioni në fuqi parashikon rastet e veprimeve të lidhura me përdorimin e pajisjes
elektrike si vënia në shfrytëzim ose heqja nga puna, përdorimi, transporti, riparimi,
modifikimi, mirëmbatja, duke përfshirë edhe pastrimin por në asnjë rast qëndrimin afër
tyre.
Së dyti edhe sikur kjo kërkesë të pranohej për një moment si i ligjshëm, sërish kjo nuk mund
të kërkohet dhe realizohet qysh në këtë fazë, pasi kjo i përket një faze tjetër, asaj të
ekzekutimit të kontratës, pas shpalljes së fituesit dhe vetëm për ata punonjës shërbimi që do
të shërbejnë në fakt në këto objekte, pasi dihet se pjesëmarrja në tender bëhet me
kapacitete/punonjës shërbimi që disponon shoqëria në kohën e zhvillimit të procedurës dhe
këta punonjës janë tashmë të angazhuar në objekte të tjera për të cilat nuk lind nevoja për
pajisje me këto dëshmi e për rrjedhojë nuk mund të na kërkohet që ti pajisim me to.
Kërkojmë heqjen e kriterit.
8. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar:
”Ofertuesi duhet te kete ne perdorim te pakten 60 (gjashtedhjete) radio komunikimi 2(dy)
radio per vendroje. Per kete ofertuesi te paraqese nje deklarate per sasine, llojin dhe
numrin e radiove apo paisjeve te komunikimit qe ka ne perdorim.”
[…] Kërkesa për 60 radiokomunikimi është e ekzagjeruar dhe duhet të ndryshohet duke e
ulur në 30 numrin e radiove të komunikimit në përputhje me numrin e vendrojeve.
9. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” dhe kritereve të vecanta të kualifikimit,
autoriteti kontraktor ka kërkuar:
“Shënim: Operatoret ekonomike krahas Formularit te Ofertes, duhet te paraqesin
Preventivin dhe Analizen e Cmimit me perllogaritjet konkrete, ne te cilen te jene te perfshire
te gjitha detyrimet ligjore si: paga bhaze, shtesat mbi page Turni II, III, shtesa per nje dite
feste, sigurimet shendetesore dhe shoqerore, kosto uniforme, kosto nderlidhje, fitimin e
shoqerise. Te gjitha ofertat ekonomike qe nuk kane perfshire ne masen e caktuar nga
legjislacioni ne fuqi, detyrimet e sipercituara, do te skualifikohen.”
“Operatori ekonomik ofertues krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqes nje preventiv
per lotin te cilin konkuron dhe analizën e çmimit me përllogaritje konkrete, në të cilën të
jenë përfshirë të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë turni II-te dhe IIIte, shtesa per nje dite feste, sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto uniforme, kosto
ndërlidhje, fitimin e shoqërisë etj
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Mosplotesimi i ketij kriteri është element skualifikues.”
Ndërkohë që në asnjë pjesë të dokumentave të tenderit nuk është publikuar preventiv me
zërat përkatës.
Kërkojmë të publikohet preventivi me zërat përkatës të shpenzimeve.
10. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar:
Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese vertetim/e nga Drejtorite e Policise se
Qarkut ne te cilin/at pasqyrohet informacioni i meposhtem:
1. Numri i punonjesve te sherbimit te certifikuar duhet te jete jo me pak se 145
(njeqind e dyzet e pese).
Loti I - 30(tridhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
Loti II - 115(njeqidrndepesembedhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
2. Qe ka paguar detyrimet financiare ndaj drejtorise se policise se Qarkut perkates.
3. Per numrin e armeve qe ka ne perdorim qe duhet te jete jo me pak se 21 arme krahu
dhe 9 arme brezi:
Loti I - 5(pese) arme krahu dhe 1(nje) arme brezi
Loti II - 16 (gjashtembedhjete) arme krahu dhe 8 (tete) arme brezi
4. Qe ka grup te gatshem.
Shenim: Vertetimi ne lidhje me piken 3 te kriterit te mesiperm (per armet) te jete jo
me i hershem se 30 dite nga data e hapjes se tenderit.
Shoqëria jonë kërkon që autoriteti kontraktor të modifikojë kriterin e sipërcituar duke hequr
kërkesën e paraqitjes së numrit të armëve, në mënyrë që operatorët ekonomikë të mos
kufizohen nga pjesëmarrja në procedurën e prokurimit, pasi ata mund të vërtetojnë
disponueshmërinë e armëve me anë të dokumentacionit të blerjes së armëve dhe jo
nëpërmjet Vërtetimit të Drejtorisë Vendore të Policisë.
II.5. Në datën 06.03.2017 është protokolluar në Komisonin e Prokurimit Publik me nr. 305/2
prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 1219/1 prot., datë 06.03.2017 me objekt:
“Informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt: “Shërbimi privat i
sigurisë fizike të objekteve të OST sh.a”, bashkëngjitur dokumentacioni mbi trajtimin e
ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” dhe
kritereve të vecanta të kualifikimit, autoriteti kontraktor ka kërkuar:
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“Shënim: Operatoret ekonomike krahas Formularit te Ofertes, duhet te paraqesin
Preventivin dhe Analizen e Cmimit me perllogaritjet konkrete, ne te cilen te jene te perfshire
te gjitha detyrimet ligjore si: paga baze, shtesat mbi page Turni II, III, shtesa per nje dite
feste, sigurimet shendetesore dhe shoqerore, kosto uniforme, kosto nderlidhje, fitimin e
shoqerise. Te gjitha ofertat ekonomike qe nuk kane perfshire ne masen e caktuar nga
legjislacioni ne fuqi, detyrimet e sipercituara, do te skualifikohen.”
“Operatori ekonomik ofertues krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqes nje preventiv
per lotin te cilin konkuron dhe analizën e çmimit me përllogaritje konkrete, në të cilën të
jenë përfshirë të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë turni II-te dhe IIIte, shtesa per nje dite feste, sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto uniforme, kosto
ndërlidhje, fitimin e shoqërisë etj
Mosplotesimi i ketij kriteri eshte element skualifikues.”
Në shënimin e mësipërm është theksuar “shtesa për një ditë feste”. Ky infomacion nuk është
i qartë se pse shtesat duhet të jenë për 1 ditë feste dhe jo për aq ditë festash sa i takojnë për
periudhën 24 mujore në mënyrë që të mos krijohet asnjë konfuzion tek operatorët
ekonomikë, gjatë hartimit të ofertës së tyre ekonomike.
Kërkojmë të hiqet termi “shtesa një ditë feste” duke e lënë thjesht “shtesa për ditë festash,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, i dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit, rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar si vijon:
1

2

3

4

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Sasia

Çmimi
Njësi

5
Çmimi
Total

6
Afati

Loti I: Sherbimi privat i sigurise fizike per
24 Muaj
N/stacionin Fierz, N/stacionin Koman,
1
N/stacionin V. Dejes, N/stacionin Koplik,
N/stacionin Burrel (komplet)
Shënim:
i) Operatoret ekonomike krahas Formularit te Ofertes, duhet te paraqesin Preventivin dhe
Analizen e Cmimit me perllogaritjet konkrete, ne te cilen te jene te perfshire te gjitha
detyrimet ligjore si: paga bhaze, shtesat mbi page Turni II, III, shtesa per nje dite
feste, sigurimet shendetesore dhe shoqerore, kosto uniforme, kosto nderlidhje, fitimin
e shoqerise. Te gjitha ofertat ekonomike qe nuk kane perfshire ne masen e caktuar
nga legjislacioni ne fuqi, detyrimet e sipercituara, do te skualifikohen.”
1

III.1.2. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3.9, e dokumentave të
tenderit, është kërkuar si më poshtë:
”Operatori ekonomik ofertues krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqes nje preventiv
per lotin te cilin konkuron dhe analizën e çmimit me përllogaritje konkrete, në të cilën të
jenë përfshirë të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë turni II-te dhe III-
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te, shtesa per nje dite feste, sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto uniforme, kosto
ndërlidhje, fitimin e shoqërisë etj.
Mosplotesimi i ketij kriteri eshte element skualifikues.”
III.1.3. Sipas përgjigjes së autoritetit kontraktor dhënë ankimuesit nëpërmjet shkresës nr.
966/6 prot., datë 23.02.2017, është sqaruar si vijon:
“Lidhur me pretendimin për llogaritjen e shtesave për një ditë feste në preventivin për
llogaritjen e cmimit:
Autoriteti kontraktor me shënimin e vendosur poshtë formularit të ofertës, kërkon të
orientojë të gjithë operatorët ekonomikë ofertues që të përllogaritin me saktësi ofertën e
tyre për cdo punonjës shërbimi duke përfshirë të gjitha pagesat dhe detyrimet ndaj tyre,
konform legjislacionit në fuqi, mbi të cilin funksionon dhe kryen aktivitetin edhe shoqëria.
Tek shprehja shtesa për një ditë feste, fjala “një” nuk ka kuptimin e numrit por të zërit
përllogaritës në preventivin e kërkuar.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.
III.1.4. Në nenin 87 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Puna e kryer ditën e pushimit
javor ose në ditët e festave zyrtare kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25% ose me
një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak
se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një jave para ose pas kryerjes së
saj.”
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në
dhe rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe
konkurrencën e operatorëve ekonomikë, si dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe
jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për
realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve
ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se:
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor që
në preventiv të përfshihet edhe zëri shtesa per nje dite feste, krijon konfuzion tek ofertuesit,

8

lidhur me përllogaritjet që do të kryhen prej tyre për ofertën ekonomike. Përderisa autoriteti
kontraktor e pranon edhe vetë që në shprehjen shtesa për një ditë feste, fjala “një” nuk ka
kuptimin e numrit por të zërit përllogaritës në preventivin e kërkuar, nga ana e këtij të fundit
të merren masa për modifikimin e kërkesës së mësipërme nga: shtesa per nje dite feste në:
shtesa per dite feste.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i
ekzekutimit” autoriteti kontraktor nuk ka dhënë informacion për numrin e rojeve në një
vendroje. […] Kërkojmë publikimin e numrit të rojeve për secilën vendroje”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” rezulton se është parashikuar
kryerja e shërbimit si vijon:
Vendi dhe dorezimi i sherbimeve: Sherbimi i ruajtjes do te kryhet ne objektet e OST sh.a si
ne tabelen e meposhtme.
OBJEKTET
N/ST Fierze
N/ST Koman
N/ST Vau Dejes
N/ST Koplik
N/Burrel
N/ST Tirana 1
N/ST Tirana 2
N/ST Sharre
N/ST Rrashbull
NJ.M.T
Zyrat Qendrore
N/ST Elbasan 1
N/ST Elbasan 2
Mag. Elbasan
N/ST Zemblak
N/ST Fier
N/ST Babice
TOTAL

Numri i Vend-Rojeve 2017
LOTI I-re
1
1
2
1
1
LOTI II-te
2
2
1
2
1
3
2
3
2
2
2
2
30

Ndërsa në shtojcën 12 “Termat e referencës” të dokumentave të tenderit thuhet:
“Shërbimi i ruajtjes se objekteve te OST sh.a në 30 vend roje (141 roje) me tre turne 24
orë, në shtatë ditë të javës.”
III.2.2. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 1 përcaktohet:
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“Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti,
qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit, që do kryhet.
III.2.3. Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23,
pika 1 dhe 4 përcaktohet se “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave,
punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më
saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të
paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur,
specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me
aftësi të kufizuara.
Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që
duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të
përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë
në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe
rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave
duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë
punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Që të garantohet
krahasueshmëria e ofertave për kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime ose për
funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t’u
dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin
e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe specifikimet për furnizimin e mallrave
apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin.”
Numri i rojeve që nevojiten për kryerjen e shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor, në
një vendroje, është tregues i nevojshëm për operatorët ekonomikë për përgatitjen e ofertave
ekonomike, por i nevojitet edhe Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për krahasimin e
ofertave, nisur nga kosto për një roje.
Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar në sa më sipër, gjykon se, autoriteti kontarktor ka
kërkuar që shërbimi të kryhet në 30 vëndroje me 141 roje (per të dy lotet) dhe duke qënë se
kushtet e kryerjes së shërbimit janë të njëjta për të gjitha vendrojet, pasi objektet do të ruhen
24 orë pa ndërprerje, për pasojë rezulton numri i rojeve në një vendroje të jetë 4.7.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: Në shtojcën 12 “Termat e referencës”
autoriteti kontraktor ka publikuar:
Vendi dhe dorezimi i sherbimeve: Sherbimi i ruajtjes do te kryhet ne objektet e OST sh.a si ne
tabelen e meposhteme
Numri i VendArme
Arme
OBJEKTET
Rojeve 2017
Krahu Brezi
LOTI I-re
1
1
N/ST Fierze
1
1
N/ST Koman
2
1
1
N/ST Vau Dejes
1
1
N/ST Koplik
1
1
N/Burrel
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Zhvillimi i procedurës në një lot të vetëm, kur vendndodhja e vendrojeve ka shtrirje në tre
qarqe të ndryshme (Kukës, Shkodër, Dibër) është kufizim i konkurrencës.
[…] Kërkojmë ndarjen e procedurës në tre lote dhe konkretisht për Qarkun Kukës- Shkodër
dhe Dibër, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 12 “Termat e referencës” autoriteti kontraktor ka publikuar:
Vendi dhe dorezimi i sherbimeve: Sherbimi i ruajtjes do te kryhet ne objektet e OST
sh.a si ne tabelen e meposhteme
OBJEKTET
N/ST Fierze
N/ST Koman
N/ST Vau Dejes
N/ST Koplik
N/Burrel

Numri i VendRojeve 2017
LOTI I-re
1
1
2
1
1

Arme
Krahu

Arme
Brezi

1
1
1
1
1

1
-

Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” rezulton se është parashikuar kryerja
e shërbimit si vijon:
Vendi dhe dorezimi i sherbimeve: Sherbimi i ruajtjes do te kryhet ne objektet e OST sh.a si
ne tabelen e meposhtme.
OBJEKTET
N/ST Fierze
N/ST Koman
N/ST Vau Dejes
N/ST Koplik
N/Burrel

Numri i Vend-Rojeve 2017
LOTI I-re
1
1
2
1
1

III.3.2. Sipas përgjigjes së autoritetit kontraktor, dhënë ankimuesit nëpërmjet shkresës nr.
966/6 prot., datë 23.02.2017, është sqaruar si vijon:
“Lidhur me pretendimin për ndarjen e procedurës në lote, sipas qarqeve:
Ndarja në lote sipas qarqeve do të komplikonte menaxhimin e kontratave dhe shpërndarjen
e përgjegjësive. Kjo do të sillte kosto të shtuara për autoritetin kontraktor si dhe risk e
vështirësi për AK-në gjatë zbatimit të kontratës. Kontrolli për verifikimin nëse shërbimi do
të ofrohet sipas specifikimeve teknike do të komplikohej edhe më shumë. Ndarja në lote do të
komplikonte menaxhimin e kontratave dhe shpërndarjen e përgjegjësive duke e komplikuar
realizimin me sukses të kontratës. [...] Referuar rregullave të prokurimit publik, për
realizimin e objektit të prokurimit mund të krijohen bashkime të përkohshme operatorësh
ekonomikë të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në qarqe të ndryshme. Në varësi të degëve që
do të marrin përsipër të mbulojnë me shërbimin e ruajtjes me roje private, përcaktohet
përqindja e pjesëmarrjes dhe elementët konkretë që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
grupi [...].
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III.3.3. Në VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,
i ndryshuar, Kreu VIII, neni 74, është parashikuar:
1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve
i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të
kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do
të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.
2. Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të
noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së
punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e
këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit
caktojnë me prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës.
Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe
ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të
bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen në
bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në rast se bashkimi i operatorëve ekonomikë
shpallet fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili prej anëtarëve të këtij bashkimi.
3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të
parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit.
Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i
gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo
furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”.
Sa më sipër, për realizimin e objektit të prokurimit mund të krijohen bashkime të
përkohshme operatorësh ekonomikë, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në qarqe të
ndryshme. Në varësi të degëve që do të marrin përsipër të mbulojnë me shërbimin e ruajtjes
me roje private, përcaktohet përqindja e pjesëmarrjes dhe elementët koktrete që do të kryejë
secili nga anëtarët e këtij grupi. Çdo anëtar i grupit duhet të përmbushë kërkesat e
përgjithshme për kualifikim, ndërsa kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato
teknike duhet të përmbushen në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në kryerjen e
shërbimit në fililet/filialin përkatës, të përcaktuara në aktmarrëveshje.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se legjislacioni i prokurimit publik e njeh të drejtën e
shoqërive për t’u bashkuar përkohësisht për të përmbushur një kontratë prokurimi, në
kushtet kur kjo kontratë nuk mund të realizohet nga një operator ekonomik.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Në kriteret e vecanta të kualifikimit,
autoriteti ka kërkuar:
”Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese vertetim/e nga Drejtorite e Policise se
Qarkut ne te cilin/at pasqyrohet informacioni i meposhtem:
1. Numri i punonjesve te sherbimit te certifikuar duhet te jete jo me pak se 145 (njeqind
e dyzet e pese).
Loti I - 30(tridhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
Loti II - 115(njeqidrndepesembedhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
2. Qe ka paguar detyrimet financiare ndaj drejtorise se policise se Qarkut perkates.
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3. Per numrin e armeve qe ka ne perdorim qe duhet te jete jo me pak se 21 arme krahu
dhe 9 arme brezi:
Loti I - 5(pese) arme krahu dhe 1(nje) arme brezi
Loti II - 16 (gjashtembedhjete) arme krahu dhe 8 (tete) arme brezi
4. Qe ka grup te gatshem.
Shenim: Vertetimi ne lidhje me piken 3 te kriterit te mesiperm (per armet) te jete jo
me i hershem se 30 dite nga data e hapjes se tenderit.”
[…] Autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar se nga cila Drejtori e Policisë e do vërtetimin
pasi në rang Republike janë 12 Drejtori Vendore të Policisë. Kërkojmë të specifikohet se
nga cila Drejtori e Policisë së Qarkut duhet vërtetimi, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.4.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3.2, rezulton se nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar:
”Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese vertetim/e nga Drejtorite e Policise se
Qarkut ne te cilin/at pasqyrohet informacioni i meposhtem:
1. Numri i punonjesve te sherbimit te certifikuar duhet te jete jo me pak se 145 (njeqind
e dyzet e pese).
Loti I - 30(tridhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
Loti II - 115 (njeqidrndepesembedhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
2. Qe ka paguar detyrimet financiare ndaj drejtorise se policise se Qarkut perkates.
3. Per numrin e armeve qe ka ne perdorim qe duhet te jete jo me pak se 21 arme krahu
dhe 9 arme brezi:
Loti I -

5(pese) arme krahu dhe 1(nje) arme brezi

Loti II - 16 (gjashtembedhjete) arme krahu dhe 8 (tete) arme brezi
4. Qe ka grup te gatshem.
Shenim: Vertetimi ne lidhje me piken 3 te kriterit te mesiperm (per armet) te jete jo
me i hershem se 30 dite nga data e hapjes se tenderit.”
III.4.2. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike”, të dokumentave të tenderit, ndër të tjera është
përcaktuar:
«Specifikimet teknike te kerkesave te zbatimit te sherbimeve:
 Personeli duhet te jete i liçensuar me lejet perkatese nga Drejtoria e Policise Qarkut
ku jane vendosur objektet.
 Te jene te paisur me uniforme te rregullt , ku te jete e rreklamuar stema e shoqerise
 Te jene te paisur me karte identiteti personale .
 Te jene te paisur me mjete komunikimi si radio, telefon, etj, te domosdoshme per
kryerejen e sherbimit
 Te jene te paisur me leje per perdorimin e armeve te zjarrit sipas kerkesave ligjore
ne fuqi.
 Te jene te paisur me librat per marrjen dhe dorezimin e sherbimit dhe administrimit
te armatim-municionit.»
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Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” rezulton se është parashikuar kryerja
e shërbimit si vijon:
Vendi dhe dorezimi i sherbimeve: Sherbimi i ruajtjes do te kryhet ne objektet e OST sh.a si
ne tabelen e meposhtme.
Numri i Vend-Rojeve 2017
OBJEKTET
LOTI I-re
1
N/ST Fierze
1
N/ST Koman
2
N/ST Vau Dejes
1
N/ST Koplik
1
N/Burrel
III.4.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë
pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha
kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në
përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;
III.4.4. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5
përcaktohet se “Për të provuar kapacietet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor
kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre
dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen
në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
Ndёrsa nё pikёn 3 tё kёtij neni përcaktohet: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në
mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo
rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik.”
III.4.5. Nё Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 1 dhe 2 thuhet se:
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1. Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen
objekti, qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.
2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në
përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë
me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor
duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për
përmbushjen e këtyre kritereve.
III.4.6. Sa më sipër, Komisioni vlerëson se përderisa objekti i prokurimit shtrihet në tre
qarqe (qarku Shkodër, qarku Kukës dhe qarku Dibër) dhe për secilin qark, sipas tabelës së
mësipërme, dihet numri i vendrojeve, për pasojë përcaktohen qarqet nga duhen marrë
vërtetimet si dhe numri minimal i punonjëve të shërbimit që duhet të përmbajë informacioni
i Drejtorisë së Policisë të qarkut përkatës, në përputhje me vendndodhjen e objektit të
prokurimit dhe nevojave për punonjës shërbimi.
Pertendimi i ankimuesit nuk qëndron
III.5. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Në kriteret e vecanta të kualifikimti autoriteti
ka kërkuar:
”Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Çertifikatat per punonjesit e
sherbimit, konform ligjit nr. 75/2014, ”Per sherbimin privat te sigurise fizike” e
nenkategorise I.3.A, dhe Udhezimit nr. 157, date 01.04.2015 ”Per funksionimin e
sherbimit privat te sigurise fizike” per 145(njeqindedyzetepese) punonjes , leshuar nga
Drejtorite vendore te policise sipas perkatesise, dhe ndare ne lote , si me poshte:
Loti I - 30(tridhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
Loti II - 115(njeqindepesembedhjete) punonjes te certifikuar sherbimi.”
Kërkojmë të specifikohet se nga cila Drejtori e Policisë së Qarkut duhet të jenë lëshuar
certifikatat e punonjësve të shërbimit, Komisioni i Prokurimit Publik i qëndron të njëjtit
gjykim të dhënë në pikën III.4 të arsyetimit të mësipërm. Pra certifikatat duhet të jenë
lëshuar nga Drejtoritë e Policisë të Qarqeve ku shtrihet objekti i prokurimit.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e ankimuesit sipas së cilës: “Në kriteret e vecanta të
kualifikimit autoriteti ka kërkuar:
« Listpagesat e kontributeve shoqerore te konfirmuara nga administrata tatimore te
cilat te korrespondojne me lejet e ushtrimit te profesionit; »
Nisur nga dinamika e lëvizjeve të punonjësve të shërbimit sa në një shoqëri në tjetrën si
dhe duke qënë se ligji nuk e ndalon punësimin në shoqërinë që punonjësi dëshiron,
kërkojmë të ndryshohet kriteri duke u mjaftuar vetëm me faktin që punonjësit të jenë të
siguruar por jo që të figurojnë në të gjithë listpagesat e 2016. Për më tepër që tashmë
është mbyllur dhe listpagesa e muajit janar 2017 dhe disa punonjës kanë filluar punë në
vitin 2017 dhe ska detyrim ligjor që të figurojë në listpagesat e 2016.
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[…] Kërkojmë ndryshimin e kriterit si në vijim: “Listpagesa e kontributeve shoqërore të
konfirmuara nga administrata tatimore
III.6.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3.4, rezulton se nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar:
”Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese vertetim nga administrata tatimore ku
duhet te kete te siguruar minimalisht 150 punonjës (punonjes sherbimi + drejtues
teknik +administrator) per periudhen Janar-Dhjetor 2016 ose ndare ne lote:
Loti I - 32 punonjes
Loti II - 118 punonjes
Per kete operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese:
 Vertetim tip E-SIG 01/a leshuar nga Administrata tatimore;
 Listpagesat e kontributeve shoqerore te konfirmuara nga administrata
tatimore te cilat te korrospondojne me lejet e ushtrimit te profesionit;
 Formularet e deklarimit te pagesave te kontributeve te sigurimeve shoqerore
te konfirmuara nga Banka. »
III.6.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë
pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha
kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në
përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;”
III.6.3 Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5
përcaktohet se “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor
kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre
dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen
në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.6.4. Në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014
të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, përcaktohet
se: Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në
përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë
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me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor
duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për
përmbushjen e këtyre kritereve.”
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të
paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit
me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të
provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet teknike, personelin e nevojshëm, në
përputhje me volumin e përcaktuar në dokumetat e tenderit.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të
provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetin teknik lidhur me punonjësit e
shërbimit, vërtetuar kjo nëpërmjet dokumentave të kërkuar, në përputhje me objektin e
prokurimit dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet. Synimi parësor i autoritetit
kontraktor është vërtetimi se shoqëria disponon numrin minimal të punonjësve të kërkuar
(mesataren) për periudhën e kërkuar, ndërkohë kërkesa e autoritetit kontraktor për dorëzimin
e listëpagesave të cilat te korrespondojne me lejet e ushtrimit te profesionit, është një
kërkesë e cila është në përputhje me volumin dhe natyrën e kontratës si edhe i shërben
qëllimit të autoritetit kontraktor në kuptim të ligjit për prokurimin publik.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti
ka kërkuar: “Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne stafin e tij, jo me pak se
30(tridhjete) punonjes te paisur me deshmi kualifikimi per sigurimin teknik (per punonjes qe
punojne ne afersi te impianteve, istalimeve dhe paisjeve elektrike), dhe ndare ne lote si me
poshte:
Loti I - 10 (dhjete) punonjes
Loti II - 30 (tridhjete) punonjes.”
Së pari kriteri i mësipërm është vendosur në kundërshtim me ligjin nr. 75/2014 ”Për
shërbimin priavt të sigurië fizike” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, pasi
certifikimi i punonjësve të shërbimit bëhet nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut
përkatës. Për më tepër që rojet nuk kanë asnjë punë të merren me pjesët elektrike por vetëm
do të ruajnë objektin nga elementët kriminal të jashtëm.
[...] Legjislacioni në fuqi parashikon rastet e veprimeve të lidhura me përdorimin e pajisjes
elektrike si vënia në shfrytëzim ose heqja nga puna, përdorimi, transporti, riparimi,
modifikimi, mirëmbajtja, duke përfshirë edhe pastrimin por në asnjë rast qëndrimin afër
tyre.
Së dyti edhe sikur kjo kërkesë të pranohej për një moment si i ligjshëm, sërish kjo nuk mund
të kërkohet dhe realizohet qysh në këtë fazë, pasi kjo i përket një faze tjetër, asaj të
ekzekutimit të kontratës pas shpalljes së fituesit dhe vetëm për ata punonjës shërbimi që do
të shërbejnë në fakt në këto objekte, pasi dihet se pjesëmarrja në tender bëhet me
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kapacitete/punonjës shërbimi që disponon shoqëria në kohën e zhvillimit të procedurës dhe
këta punonjës janë tashmë të angazhuar në objekte të tjera për të cilat nuk lind nevoja për
pajisje me këto dëshmi e për rrjedhojë nuk mund të na kërkohet që ti pajisim me to.
Kërkojmë heqjen e kriterit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.7.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3.5., rezulton se nga ana e
autoritetit kontraktor është parashikuar që ofertuesit të plotësojnë kërkesën si vijon:
“Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne stafin e tij, jo me pak se 30(tridhjete)
punonjes te paisur me deshmi kualifikimi per sigurimin teknik (per punonjes qe punojne
ne afersi te impianteve, istalimeve dhe paisjeve elektrike), dhe ndare ne lote si me
poshte:
Loti I - 10 (dhjete) punonjes
Loti II - 30 (tridhjete) punonjes.”
III.7.2.Sipas informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se kërkesa e mësipërme është
parashikuar me argumentin si vijon:
”Ky kriter lidhet ngushtësisht me disa prej objekteve ku do të kryhet shërbimi, e konkretisht
N/Stacionet. Ju sjellim në vëmëndje se N/Stacionet janë impiante të shpërndarjes së
energjisë elektrike me rrezik të shtuar. Duke marrë në konsideratë këtë fakt një pjesë të
stafit (punonjës shërbimi) duhet të jenë të informuar dhe strukturuar jo vetëm për
rrezikshmërinë e këtyre impianteve por dhe ofrimin e ndihmës së parë për punonjësit e
këtyre impianteve në rast të aksidenteve. Për këtë qëllim numri i përcaktuar, nuk përputhet
me numrin total të punonjësve të kërkuar.”
III.7.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë
pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha
kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në
përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;
III.7.4. Në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014
të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, , përcaktohet
se: Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në
përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë
me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor
duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për
përmbushjen e këtyre kritereve.”
III.7.5. Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera
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fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin
kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron të gjitha
kapacitetet për realizimin e kontratës me sukses në afat dhe në cilësi sipas përcaktimeve të
dokumentave standarte të tenderit.
Në këtë kuptim, kërkesa e autoritetit kontraktor për jo me pak se 10 punonjes te paisur me
deshmi kualifikimi per sigurimin teknik është në proporcion me natyrën dhe përmasat e
kontratës që prokurohet, duke patur parasysh që shërbimi do të kryhet nga punonjes qe
punojne ne afersi te impianteve, istalimeve dhe paisjeve elektrike. Në varësi të kontratës dhe
volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë
të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e
prokurimit.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron
III.8. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti
ka kërkuar: “Ofertuesi duhet te kete ne perdorim te pakten 60(gjashtedhjete) radio
komunikimi 2(dy) radio per vendroje. Per kete ofertuesi te paraqese nje deklarate per
sasine, llojin dhe numrin e radiove apo paisjeve te komunikimit qe ka ne perdorim.”
[…] Kërkesa për 60 radiokomunikimi është e ekzagjeruar dhe duhet të ndryshohet duke e
ulur në 30 numrin e radiove të komunikimit në përputhje me numrin e vendrojeve”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.8.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.8.,
rezuktin se nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar plotësimi i kriterit të
mëposhtëm:
”Ofertuesi duhet te kete ne perdorim te pakten 60(gjashtedhjete) radio komunikimi 2(dy)
radio per vendroje. Per kete ofertuesi te paraqese nje deklarate per sasine, llojin dhe
numrin e radiove apo paisjeve te komunikimit qe ka ne perdorim”
III.8.2. Sipas informacionit të autoritetit kontraktor, rezulton si më poshtë:
“Lidhur me pretendimin për numrin e radiove: Në përcaktimin e numrit i jemi referuar
numrit të vendrojeve. Kjo garanton sigurimin në mënyrë të pandërprerë të komunikimit
midis punonjësve të shërbimit në objekt, Qendrës së Kontrollit dhe Grupeve të gatshëm (në
rastet emergjente) është marrë në konsideratë një radio rezervë.”
III.8.3. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike”, të dokumentave të tenderit, ndër të tjera është
përcaktuar:
«Specifikimet teknike te kerkesave te zbatimit te sherbimeve:
 Personeli duhet te jete i liçensuar me lejet perkatese nga Drejtoria e Policise Qarkut
ku jane vendosur objektet.
 Te jene te paisur me uniforme te rregullt , ku te jete e reklamuar stema e shoqerise
 Te jene te paisur me karte identiteti personale .
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Te jene te paisur me mjete komunikimi si radio, telefon, etj, te domosdoshme per
kryerejen e sherbimit
Te jene te paisur me leje per perdorimin e armeve te zjarrit sipas kerkesave ligjore
ne fuqi.
Te jene te paisur me librat per marrjen dhe dorezimin e sherbimit dhe administrimit
te armatim-municionit.»

Në shtojcën 12 “Termat e referencës” autoritetit kontraktor ka publikuar:
Vendi dhe dorezimi i sherbimeve: Sherbimi i ruajtjes do te kryhet ne objektet e OST
sh.a si ne tabelen e meposhteme
OBJEKTET
N/ST Fierze
N/ST Koman
N/ST Vau Dejes
N/ST Koplik
N/Burrel

Numri i VendRojeve 2017
LOTI I-re
1
1
2
1
1

Arme
Krahu

Arme
Brezi

1
1
1
1
1

1
-

Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” rezulton se është parashikuar kryerja
e shërbimit si vijon:
Vendi dhe dorezimi i sherbimeve: Sherbimi i ruajtjes do te kryhet ne objektet e OST sh.a si
ne tabelen e meposhtme.
OBJEKTET
N/ST Fierze
N/ST Koman
N/ST Vau Dejes
N/ST Koplik
N/Burrel
N/ST Tirana 1
N/ST Tirana 2
N/ST Sharre
N/ST Rrashbull
NJ.M.T
Zyrat Qendrore
N/ST Elbasan 1
N/ST Elbasan 2
Mag. Elbasan
N/ST Zemblak
N/ST Fier
N/ST Babice
TOTAL

Numri i Vend-Rojeve 2017
LOTI I-re
1
1
2
1
1
LOTI II-te
2
2
1
2
1
3
2
3
2
2
2
2
30
20

III.8.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë
pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha
kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në
përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;
III.8.4. Në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5, gërma “ç” të Vendimit nr. 914, datë
29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
përcaktohet se: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor
kërkon: … dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen
në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”
III.8.5. Në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014
të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, , përcaktohet
se: Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në
përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë
me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor
duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për
përmbushjen e këtyre kritereve.”
III.8.6. Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera
fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron të gjitha kapacitetet për realizimin e
kontratës me sukses në afat dhe në cilësi sipas përcaktimeve të dokumentave standarte të
tenderit.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesat e autoritetit kontraktor për numrin e
radiove të komunikimit është jopropocionale me objektin e prokurimit pasi kjo kërkesë e
tejkalon volumin dhe përmasat e kontratës që prokurohet, në kushtet kur shërbimi do të
kryhet në 6 vendroje me 4.7 roje në vendroje me tre turne.
Autoriteti kontraktor duhet ti modifikojë këto kritere në përputhje me përmasat e kontratës
që do të prokurohet, duke nxitur pjesëmarrjen e oferuesve në procedurën e prokurimit, sic
parashikohet në nenin 1 të LPP-së.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron
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Gjithashtu konstatohet se, autoriteti kontraktor ka kërkuar te pakten 60 (gjashtedhjete) radio
komunikimi, për dy lotet bashkë, duke krijuar konfuzion tek ofertuesit për plotësimin e
kërkesës së mësipërme, ndaj dhe nga ana e OST-së duhet bëhet ndarja e kërkesës së
mësipërme sipas loteve.
III.9. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” dhe
kritereve të vecanta të kualifikimit, autoriteti kontraktor ka kërkuar:
“Shënim:Operatoret ekonomike krahas Formularit te Ofertes, duhet te paraqesin
Preventivin dhe Analizen e Cmimit me perllogaritjet konkrete, ne te cilen te jene te perfshire
te gjitha detyrimet ligjore si: paga bhaze, shtesat mbi page Turni II, III, shtesa per nje dite
feste, sigurimet shendetesore dhe shoqerore, kosto uniforme, kosto nderlidhje, fitimin e
shoqerise. Te gjitha ofertat ekonomike qe nuk kane perfshire ne masen e caktuar nga
legjislacioni ne fuqi, detyrimet e sipercituara, do te skualifikohen.”
“Operatori ekonomik ofertues krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqes nje preventiv
per lotin te cilin konkuron dhe analizën e çmimit me përllogaritje konkrete, në të cilën të
jenë përfshirë të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë turni II-te dhe IIIte, shtesa per nje dite feste, sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto uniforme, kosto
ndërlidhje, fitimin e shoqërisë etj
Mosplotesimi i ketij kriteri është element skualifikues.”
Ndërkohë që në asnjë pjesë të dokumentave të tenderit nuk është publikuar preventiv me
zërat përkatës. Kërkojmë të publikohet preventivi me zërat përkatës të shpenzimeve,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.9.1. Në shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, i dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit, rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar si vijon:
1

2

3

4

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Sasia

Çmimi
Njësi

5
Çmimi
Total

6
Afati

Loti I: Sherbimi privat i sigurise fizike per
24 Muaj
N/stacionin Fierz, N/stacionin Koman,
N/stacionin V. Dejes, N/stacionin Koplik, 1
N/stacionin Burrel (komplet)
Shënim:
ii) Operatoret ekonomike krahas Formularit te Ofertes, duhet te paraqesin Preventivin dhe
Analizen e Cmimit me perllogaritjet konkrete, ne te cilen te jene te perfshire te gjitha
detyrimet ligjore si: paga bhaze, shtesat mbi page Turni II, III, shtesa per nje dite
feste, sigurimet shendetesore dhe shoqerore, kosto uniforme, kosto nderlidhje, fitimin
e shoqerise. Te gjitha ofertat ekonomike qe nuk kane perfshire ne masen e caktuar
nga legjislacioni ne fuqi, detyrimet e sipercituara, do te skualifikohen.”
1

III.9.2. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3.9, e dokumentave të
tenderit, është kërkuar si më poshtë:
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”Operatori ekonomik ofertues krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqes nje preventiv
per lotin te cilin konkuron dhe analizën e çmimit me përllogaritje konkrete, në të cilën të
jenë përfshirë të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë turni II-te dhe IIIte, shtesa per nje dite feste, sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto uniforme, kosto
ndërlidhje, fitimin e shoqërisë etj.
Mosplotesimi i ketij kriteri eshte element skualifikues.”
III.9.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.
III.9.4. Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me
LPP-në dhe rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe
konkurrencën e operatorëve ekonomikë, si dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe
jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për
realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve
ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se:
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga ana e autoritetit kontraktor
është kërkuar preventiv i kryerjes së shërbimit dhe analize e cmimit, duke i sqaruar
operatorët ekonomikë që në këtë preventiv te jene te perfshire te gjitha detyrimet ligjore si:
paga baze, shtesat mbi page Turni II, III, shtesa per nje dite feste, sigurimet shendetesore
dhe shoqerore, kosto uniforme, kosto nderlidhje, fitimin e shoqerise, në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
Përderisa autoriteti kontraktor ka sqaruar se cfarë do të përmbajë preventivi i kërkuar dhe
zërat përkatës të tij, plotësimi i kësaj kërkesë nuk përbën pengesë për plotësimin e tij dhe
përllogaritjen e ofertës ekonomike nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.10. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Në kriteret e vecanta të kualifikimit
autoriteti ka kërkuar: “Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese vertetim/e nga
Drejtorite e Policise se Qarkut ne te cilin/at pasqyrohet informacioni i meposhtem:
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1. Numri i punonjesve te sherbimit te certifikuar duhet te jete jo me pak se 145 (njeqind
e dyzet e pese).
Loti I - 30(tridhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
Loti II - 115(njeqidrndepesembedhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
2. Qe ka paguar detyrimet financiare ndaj drejtorise se policise se Qarkut perkates.
3. Per numrin e armeve qe ka ne perdorim qe duhet te jete jo me pak se 21 arme krahu
dhe 9 arme brezi:
Loti I - 5(pese) arme krahu dhe 1(nje) arme brezi
Loti II - 16 (gjashtembedhjete) arme krahu dhe 8 (tete) arme brezi
4. Qe ka grup te gatshem.
Shenim: Vertetimi ne lidhje me piken 3 te kriterit te mesiperm (per armet) te jete jo
me i hershem se 30 dite nga data e hapjes se tenderit.”
Shoqëria jonë kërkon që autoriteti kontraktor të modifikojë kriterin e sipërcituar duke hequr
kërkesën e paraqitjes së numrit të armëve, në mënyrë që operatorët ekonomikë të mos
kufizohen nga pjesëmarrja në procedurën e prokurimit, pasi ata mund të vërtetojnë
disponueshmërinë e armëve me anë të dokumentacionit të blerjes së armëve dhe jo
nëpërmjet Vërtetimit të Drejtorisë Vendore të Policisë”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.10.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.2,
rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar plotësimi i kriterit të
mëposhtëm:
“Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese vertetim/e nga Drejtorite e Policise se
Qarkut ne te cilin/at pasqyrohet informacioni i meposhtem:
1. Numri i punonjesve te sherbimit te certifikuar duhet te jete jo me pak se 145 (njeqind
e dyzet e pese).
Loti I - 30(tridhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
Loti II - 115(njeqidrndepesembedhjete) punonjes te certifikuar sherbimi
2. Qe ka paguar detyrimet financiare ndaj drejtorise se policise se Qarkut perkates.
3. Per numrin e armeve qe ka ne perdorim qe duhet te jete jo me pak se 21 arme krahu
dhe 9 arme brezi:
Loti I - 5(pese) arme krahu dhe 1(nje) arme brezi
Loti II - 16 (gjashtembedhjete) arme krahu dhe 8 (tete) arme brezi
4. Qe ka grup te gatshem.
Shenim: Vertetimi ne lidhje me piken 3 te kriterit te mesiperm (per armet) te jete jo
me i hershem se 30 dite nga data e hapjes se tenderit.
III.10.2. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 24
“Përgjegjësitë e titullarit të subjektit të SHPSF-ve”, gërma “e”, është parashikuar si më
poshtë:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar që ofron shërbimin
për sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive socialkulturore, sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale
dhe sendeve të çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
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Të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të
Policisë së Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së.”

III.10.3. Neni 27, pika “c” e këtij ligji parashikon se “[...] punonjësi i shërbimit ka
përgjegjësi të mbajë, sipas rregullores, armatimin personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë
uniformën, shënjat dhe simbolet e SHPSF-së, vetëm gjatë kryerjes së detyrës si dhe të
përdorë armën sipas legjislacionit në fuqi.”
Ndërsa sipas nenit 34, po këtu, thuhet se “[...] në veprimtarinë e sigurisë fizike të drejtën e
mbajtjes së armëve të zjarrit dhe municionit, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë
drejtuesi teknik dhe punonjësit e shërbimit. Lloji i armëve të zjarrit dhe municionit të tyre që
jepen për mbajtje, miratohen nga Policia e Shtetit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit
në fuqi [...].”
III.10.4. Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të
sigurisë fizike”, Kreu V, Nëndarja “A”, pika 3, gërma “a”, parashikohet se: “Shoqëria
private e sigurisë fizike për realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim
dhe pajisje të shërbimit, si më poshtë: a) armatim personal sipas ligjit “Për armët”[…]”.
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe
mundësisë së operatorit ekonomik për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të
kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për
kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
Komisioni gjykon se fryma dhe qëllimi i ligjit është të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve
ekonomikë në procedurat e prokurimit, të sigurojë një trajtim të barabartë të tyre ndaj, e në
funksion të kësaj kriteret e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të jenë pikërisht në
funskion të këtyre parimeve. Në këtë kuptim kërkesa e autoritetit kontraktor për vërtetimet e
lëshuara nga Drejtortë e Policive për numrin e armëve, është një kërkesë në përputhje me
bazën ligjore si më sipër cituar pasi kjo kërkesë ka për qëllim sigurimin e informacionit sa
më real lidhur me kapacitetet teknike të ofertuesve. Përderisa shoqëritë private të sigurisë
fizike kanë detyrimin ligjor të informojnë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në
srukturën përkatëse të Policisë së Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së, për pasojë këto
shoqëri mund të pajiset me vërtetim nga DPQ për veprimtarinë e tyre, pas kërkesë me
shkrim që këto të fundit bëjnë në strukturat përkatëse të Policisë së Shtetit. Për pasojë kushti
i mësipërm mund të përmbushet nga cdo ofertues dhe kjo kërkesë nuk kufizon konkurencën,
nuk është diskriminues e për më tepër nuk tejkalon kufizimet e përcaktuara në ligj. Për sa
kohë që kriteri i mësipër nuk kufizon konkurencën, nuk është diskriminues e për më tepër
nuk tejkalon kufizimet e përcaktuara në ligj autoriteti kontraktor nuk duhet të modifikojë
kriterin sa më sipër.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-67537-02-132017, me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacionin Fierz,
N/Stacionin Koman”, N/Stacionin V.Dejës, N/Stacionin Koplik dhe N/Stacionin
Burrel”, Loti I, me fond limit 33.814.480 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u
zhvilluar nё datёn 09.03.2017 nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të
Transmetimit, Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të verë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Toni Security” sh.p.k .
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 305 Protokolli,
Datë 28.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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